
 STYRELSEPROTOKOLL 
  

 Datum:   3 april 2018 
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
 

Närvarande: Jonas Björ v ordförande 

 Else-Marie Dyrsmeds sekreterare 

 Anders Gravsjö ordförande  

 Jonny Jones  

 Lars-Erik Jonsén  

 Bengt Stor 

 Björn Witasp jaktledare Flytåsen  

 

 

§  19 Val av justeringsman 
  Lars-Erik Jonsén utses att justera dagens protokoll. 
 

§  20 Föregående protokoll 
 Protokollen från styrelsemötet den 27 februari 2018 läggs till handlingarna. 
 

§  21 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

 - Viltutfodring 

 - Koppeltvång 

 

§  22 Genomgång av handlingarna till länsförbundets årsmöte 

 Anders Gravsjö går igenom handlingarna, bl a våra motioner. 

 Ökad möjlighet till skyddsjakt som länsförbundet föreslår ska tillstyrkas. 

 Mindre licensområden för björnjakten.  Styrelsen håller inte med om  

  förbundet avslagsmotivering.  Bengt Stor får i uppdrag att ta fram en lista 

 över styrelsens synpunkter och föra styrelsens talan vid länsstämman. 

 Varg och björn påverkar fällavgiftens storlek.  Länsförbundet anser  

 motionen besvarad vilket inte styrelsen håller med om.  Våra kretsombud 

 bör klargöra styrelsens avsikt med motionen. 

 

§  23 Vad används kretsbidraget till ? 
 Kretsbidraget, d v s ”tjugan” ger 6.735 kronor – ett bidrag som ifrågasätts 

 av en del.  Styrelsen föreslår ett årligt ordföranderåd, där styrelsen bl a kan  

 informera om ”tjugan” och Viltdata.  

 Anders Gravsjö och Jonas Björsätter ihop ett förslag till mötesinnehåll och  

 presenterar vid nästa möte. 

 

§  24 Viltstängsel 

 Anders Gravsjö har pratat med kretsordförandena i Leksand och Mora,  

 som båda är positiva – men har inte diskuterat frågan med berörda inom  

 sina kretsar. 

 Styrelsen tar upp frågan vid nästa styrelsemöte, när frågan diskuterats 

 inom ÄSO. 
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§  25 Ändring av reglerna för Flytåsjakten 
 Reglerna diskuteras och Anders Gravsjö får i uppdrag att arbeta vidare 

 med reglerna och ta med synpunkterna som kom fram vid dagens möte. 

 Reglerna för Flytåsjakten tas upp vid nästa möte. 

 Annons sätts in i Rättviks-Nytt den 15 maj för anmälan senast den 20 juni. 

 Annonsen sätts även in på webbsidan och på Facebook. 

 

§  26 Rovdjursinventeringen 
 Inventeringen avslutades den 31 mars och – såvitt man vet idag – finns 

 61 revir och 308 individer.  Vår norra del är dåligt eller inte inventerad. 

 

§  27 Rapport Viltförvaltningsseminarium 
 Bengt Stor redogör kort för vad som kom fram på seminariet, bl a hur man 

 genom att följa skogsbrukslagen får färre betesskador.  Bengt vidarebe- 

 fordrar föredragshållarens anteckningar – när de kommer – förhoppnings- 

 vis till nästa möte. 

 

§  28 Övriga frågor 

 - Viltutfodring 

  Många VVO, jvf och privatpersoner har stödutfodrat viltet för att de 

  ska överleva vintern.   Styrelsens medlemmar kollar inom sina  

  områden hur mycket som spenderats på viltutfodring.  Jägarnas/privat- 

  personernas insatser skall därefter jämföras med djurrättsaktivisternas 

  insats.  Ärendet tas upp vid nästa möte. 

 - Koppeltvång 

  Frågan kom upp efter att en hund jagat ifatt och rivit ett rådjur.   

  Hans Johansson har gjort skyltar i olika färger med uppmaningen att 

  hålla hundarna kopplade.  Anders Gravsjö kontaktar Hans och ber om 

  ett antal skyltar. 

 - Jägarexamen 

  14 elever är igång med skrivningen och det ser ut att gå bra.  Skyttet  

  börjar i maj. 

 

§  29 Nästa möte 

 Tisdagen den 8 maj klockan 18.30 på Jägargården. 

----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

                                   …………………………………………. 

                       Lars-Erik Jonsén, justeringsman  


